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  *ينيحس السادات شكوه

  چكيده
در  يجهـان  هـاي  رفت پيشبا تحوالت نوظهور در جهان عرب، در كنار  يعرب رمان
 يافتـه گذشـته   با مقايسه در تر يتر و كاركرد خودبسنده يتيمدرن، هو ياتادب حوزة

است در كنار  نقاط جهان عرب توانسته  يبزرگ در اقص يسندگاناست و تالش نو
و  ياسـي س يانـات جر در يميمسـتق  تـأثيرات و زبان  يشهاند حوزةدر  سازي يانجر

 يـر، الجزا ويـژه  بـه  افريقـا، شـمال   يكشورها. داشته باشد يزكشورها ن ينا ياجتماع
ـ    زيادي فاصلة، )سال 130(فرانسه  مدت طوالني استعمار علت به  در يبـا زبـان عرب

 گذشـت  از پس اكنون و اند كرده يداپ يفرهنگ عرب يشاخص و محور اصل جايگاه
متعهـد آن   يسـندگان نو يـر، الجزا بخـش  آزادي جنـبش  پيـروزي  از قرن نيم از بيش
 امـروز  انديشـة را مطابق با ذائقـه و   يفرهنگ عرب يراثم تا كنند مي تالش چنان هم

 در جنسـيت  و زبـان  رابطة ينوشتار حاضر با بررس. كنند يااح آن فرهيختة شهروند
احـالم   نوشـتة  سـد جذاكـرة ال  رمـان تحليلـي   ــ  توصـيفي  روش بـه  و متن بافت

كـرده و   يرا بررسـ  ير،الجزا يداستان ياتادب يجهان يها از جمله چهره ي،مستغانم
زبان زنانه و  يرنظ يميمفاه يانتقابل م يجادبا ا يسندهاست كه نو يدهرس يجهنت ينبه ا

و نقـش   تبعيـد،  و وطـن  در زنـدگي  اجتمـاعي،  و شخصـي  هـاي  مردانه، دغدغـه 
 اي گونـه  بـه  و زبـان  از هدفمندانـه  اسـتفادة  بـا  انقالب، از پس و پيش ها يتشخص

 مسلط زبان با تعاملش و عربي زن از جديد اي چهره جنسيت بعد در ساختارشكنانه
  .است كرده ترسيم مردانه

  .ذاكرة الجسد ي،احالم مستغانم ير،زنانه، رمان الجزا نوشتار :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
ن نـا ز يـار فرصـت را در اخت  يـن معاصـر ا  اندور يچيـدة پ هاي يتحوالت گسترده و دگرگون

رمـان   هـاي  يـت از ظرف ي،اجتماع هاي يتانعكاس واقع بر افزون ،كهقرار داده است  نويسنده
مسـلط مردانـه و    يـدگاه متفـاوت بـا د   يدگاهيد بر مبتني هسبك نوشتار زنان اندنبازتاب يبرا

  .يرندبهره گ خود يستةز يها تجربه براساس
مشـخص بـه طـرح     طور بهكه  يادب يژانر عنوان بهرمان زنان « ي،عرب رمان تاريخچة در

 و بعلبكـي  ليلي هاي رمان با بيستم قرن پنجاه دهة هاي يمهزنان بپردازد، از نمسائل مربوط به 
  ).11: 2004ابونضال، ( »يافت ظهور خوري كوليت
 يـي عناصـر روا  بر افزون يات،ادب حوزةمقوالت  يگررمان و د يانم رابطة ترشدن عميق با
آمـد تـا بـا     يسـندگان به كمـك نو  يزمتن ن يبافت و ساختار زبان ، شخصيتمضمون و  يرنظ

 ينبـد . كنند ييمخاطبان بازنما يخود را برا يها استفاده از عناصر آن بتوانند افكار و دغدغه
 يشـد تـا كـاركرد    يگفتمان يبه عناصر يلدر ساختار متن رمان تبد يعناصر نحو«معنا كه 
 ينچن راساسب). 124: 2001بنگراد، (» داشته باشد ييدر متن روا داللتمندانهشناسانه و  نشانه

ـ  هاي رتوضر ازدر رمان  يت، توجه به بافت متن و بافت موقعيدگاهيد معاصـر،   ينقد ادب
  .است زنان، ةدر حوز ويژه به

 هاي رمان واكاوياست كه  يرالجزا يو توانا نام به نويسانِ جمله رماناز  1ياحالم مستغانم
 ي،جسـتار  يندر چن. برساند عربي زنانة روايت در ويژه سبكي به را ادبي منتقد تواند مي وي

 فـردي  زندگي در زنان مشكالت و مسائل به پرداختن از فراتر اي اليه و سطح در گر پژوهش
 اسـتفادة  بـا  كـه  شـود  مـي  رو روبـه  جنسـيتي  ساختارشـكنانة  ظهور از اي گونه با اجتماعي، و

  .كند مي ترسيم مردانه مسلط زبان با تعاملش و عربي زن از جديد اي چهره زبان از هدفمندانه
قالـب  اسـت كـه نويسـنده در     2ذاكـرة الجسـد  رمان  مستغانميآثار  ينترشهوراز م يكي
 از آزادشـدن  از پـس  الجزايـر  جامعةمعضالت  يو موشكاف يعاشقانه، ضمن بررس يداستان

 يدهكشـ  چالش به يو زبان يو مرد را در دو سطح فكر زن ديرينة هاي تقابل فرانسه، استعمار
در  يگفتمـان  بـه و زبـان   يتكنش متقابل جنس يتا با بررس ايم آن بر حاضرنوشتار  در. است

 مـتن  در داللتمنـد  عنصري سوي به زبان حركت گذر ره از كه يابيمدست  ييبافت متن روا
  .شود مي حاصل روايي
  

  ة پژوهشيشينپ. 2
 گران پژوهشاز  ياريبس تحقيق ماية دست است حاضر نوشتار موضوع كه الجسد ذاكرة رمان
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 ذاكـرة  رمـان  در داسـتاني  عناصر بررسي«: اند از عبارت ها آن ترين مهم كه گرفته قرار ايراني
 هـاي  داسـتان  تحليل و بررسي« ؛)1391( زندنيا معصومه/ ارشد يكارشناس نامة پايان/ »الجسد
 زهـرا / ارشد يكارشناس نامة يانپا/ »ياحالم مستغانم يرالحواس، عابر سر يالجسد، فوض ذاكرة
 نامـة  پايـان / »مسـتغانمي  احـالم  آثـار  در مقاومـت  و پايـداري  هـاي  جلوه« ؛)1390( ناظمي

 مسـتغانمي  احالم هاي رمان تطبيقي مطالعة« ؛)1393( يلرستان عبدالمنصور/ ارشد كارشناسي
 ؛)1393( زاده اكبـري  فاطمـه / يدكتر رسالة/ »باختين چندآوايي نظرية پرتو در پيرزاد زويا و
 احـالم  اثـر  الجسـد  ذاكـرة  رمـان  در »بسـامد « و ،»تـداوم « ،»نظـم « زماني مؤلفة سه بررسي«

 بازتاب« ؛)1393( حبيبي اصغر علي/ مقاله /»ژنت ژرار روايي زمان نظرية براساس مستغانمي
 ؛)1393( بـدري  شهناز/ ارشد كارشناسي نامة پايان/ »الجسد ذاكرة رمان در پسااستعماري نقد

 /»مستغانمي الحالم »الجسد ذاكرة« رواية و ترقي لگلي »دنيا دو« رواية في الزمنية البنية دراسة«
 هايش چشمبر  يهنر نقاش تأثير«؛ )1393( يقاسم يو فرزانه حاج يرضا صاعداحمد/ مقاله

 ؛)1393( يساروكالئ يانشام اكبر/ قالهم/ »از احالم مستغانمي الجسد ذاكرةو  ياز بزرگ علو
 و زاده اكبـري  فاطمـه / مقالـه  /»يالحـالم مسـتغانم   ذاكرة الجسد يةروا يف يةسوسونص ةدراس«

 .)1393( ديگران
 كه آن بر افزون ،ذاكرة الجسد رمان دربارة شده تدوين هاي نامه پايانتعداد مقاالت و  فراواني

اسـتادان   ييآشنا گر بيان، 3باشد ادبي لحاظ بهو سطح مطلوب آن  يتاهم دهندة نشان تواند مي
 يـن اساس، پـرداختن بـه ا   ينبر ا. رمان است ينو ا يبا احالم مستغانم يرانيا يانو دانشجو

اسـت   آن بـر  نگارنده. است آن از شده ترديده كمو  يدجد اي زاويه كردنرمان مستلزم آشكار
را  يكردرو ينتازه از ا يبعد يت،عنصر جنس درنظرگرفتن با ،رمان زباني بافت بررسي باكه 
  .كندعرضه  يرانيبه خوانندگان ا يعرب رمان عرصةدر 

  
 الجسد ةذاكررمان  خالصة. 3

 ياست از خاطراتش با دختـر جـوان   »خالد« نام به ساله 50 يمرد هاي يادداشت الجسد ةذاكر
 شدن قطعاز  يناش يِكه افسردگ يمرد. كه ناكام مانده است ها نآ يانو عشق م »احالم«به نام 
كشانده و حال از درد عشـق بـه نوشـتن پنـاه      ينقاش ياياو را به دن مبارزه ميدان در دستش
 او و است كشنده احالم عشقِ چون همشده كه  يياكنون چاقو نقاشي موي قلم و است آورده

  4.ريزد مي رمان صفحات بر را خاطراتش سيگار خاكستر
 او از شـهادت  هنگـام  در كـه  است نبرد ميدان در خالد ةفرماند »طاهر سي«فرزند  احالم
 بيمارسـتاني  بـه  مجروحيت از پس كه خالد و كند جويي دل باردارش همسر از بود خواسته
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 طـاهر،  سي يتو نام احالم را، بنا به وص يابد مي را طاهر سي همسر شود مي منتقل تونس در
  5.برد مي ارمغان بهفرزند نوزادش  يبرا

 يِنقاش يشگاهاز نما يداراست، در د يباييكه دختر جوان و ز ،احالم يسسال بعد در پار 25
 را خواننـده  راوي ذهـن  در زماني هاي برگشت و رفت در رمان و شود مي رو خالد با او روبه

  .كند مي آشنا مجدد، جدايي زمان تا و مالقات اين از پس و پيش دو، اين زندگي داستان با
از وبـا احـالم    فرجامش يرمان است و از خاطرات عشق ب گر روايتنقاش اكنون  خالد 
 مـرد  همسـر  احالم. اند رفته دست از دو هر وطن و معشوق. نويسد يم الجزاير به بازگشتش
است كه انقالب را به نفع مصالح خـود   يطلبان است و وطن در دست فرصت شده ديگري

  .اند برده يغمابه 
  

  و متن جنسيت، زبان،. 4
 غلبـة  حـال،  عـين  در و كند مي ايفا مؤثري بسيار نقش عربي زبان در همواره جنسيت عنصر
 منزلة به زبان پيشيني يشةدر اند يتجنس ينباشد كه ا يتسلط گر بيان تواند مي زبان مردانة وجه

ـ   . دارد) 6ياز نگاه افالطون(آن  ينو تكو يلعامل تشك و  غلبـه ة در كتب نحـو عربـي در مقول
زن از نظـر نحويـان و    7.شـود  مـي  ديـده  روشـني  بـه  يكردرو ينشمول لفظ مذكر بر مؤنث ا

اسـت و   يفضـع ) ياكتساب نهو ( ذاتاً اند، عربي زبان قواعد اندركار دست كه كساني ةمجموع
ضـعف گرفتـه    يناز همـ ) يزنانگ(است و صفت أنوثه  راه همضعف همواره تا ابد با او  ينا

  ).197: 2013بنگراد، (و نابرّاست  منبسط، آسان، ضعيف، معناي به »أنيث« واژة شده و اصوالً
 مقـام  در مـرد  همـواره  كـه  كنـد  مـي  تقويـت  را نظر اين نيز كالسيك ادبيات به نگاهي
هم اگر از زن  ياست و حضور كرده تثبيت را خود جايگاه متن، مؤلف يا نويسنده آفريننده،

 قدرت سيطرة به واكنش در نوعي بهشهرزادگونه است كه  گريِ روايتباشد، در قالب همان 
 و بربايـد  او از را انديشـيدن  قـدرت  زبـان  جـادوي  بـا  تـا  رفته شهرياري قربانگاه به مردانه
  8.بخشد رهايي پادشاه آلود كين چنگال از را جنسانش هم

 يـات تجرب براساس اي تازه ادبيات بايد كه معتقدند فمينيست نويسندگان« معاصر دوران در
) iteraturelemale f( زنانـه  يـات تـا بـه ادب   كنند يآنان تالش م. شود يرو تفس يردزنان شكل بگ

شود كـه منجـر بـه     يداز طرف زنان و زنانه تول يتزنان و روا آن در كه ادبياتي. يابند دست
و ساختار تازه در داستان بـا   بيان، شيوة و لحن متفاوت، بسامدهاي با تازه واژگان يدآمدنپد

  9).15: 1394سراج، ( »است جديد روايتي و ديد زاوية و پردازي يتشخص
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در ) درخشـش معناهـا  ( المعاني وهجدر كتاب  ي،مشهور مغرب شناس نشانهبنگراد،  سعيد
بر كتـاب   يو نقد كوتاه يلتحل) زبان زندان زنان است( »النساء سجن اللغة«با عنوان  يا مقاله
 چنـين  همكتاب و  ينمقدم در ا يسري. مقدم دارد يسري ةنوشت) يزبان يمحر( ياللغو الحريم

 يهـا  به موضوعات مربـوط بـه تجربـه   ) يتزنِ روا( يةالروا مؤنثبا عنوان  يگريدر كتاب د
 يو ابـزار حضـور زن را در زبـان بـا تمـام      پـردازد  يم ،رمان ويژه به ي،ادب يداتزنانه در تول

 يـا  يولوژيـك است كه منظـور از زن سـاختار ب   يعيطب. دارد يم يانو ابعادش ب ها بندي يمتقس
 ينا يِرمزگان/ يفرهنگ يها آن، ساحت گذر است كه از ره يبلكه زبان بستر يست،ظاهر او ن
آن  براسـاس و افكار نفوذ كـرده و   ها يدهكه در ا يتفاوت. شود ميمشخص  يولوژيكتفاوت ب

 نويسـنده،  ايـن  اعتقـاد  بـه . اسـت  شده تعيين اجتماعي فرايندهايمذكر و مؤنث در  يگاهجا
 كـه از حضور او در عالم واقـع اسـت، چرا   يشب زبان آگاهانة ساحت در زن نمادينِ حضور
 يـا  حـذف  خـوش  دسـت  دهـد  يزبان بازتاب م چه آنتفاوت دارد و  اشيا زمانِ با زبان زمانِ

  ).196 - 194: 2013، بنگراد( شود نمي كنارگذاري
 نوشـتار  نيا خالل در كه ييها يژگيو دليل به ذاكرة الجسد گفته شد، رمان چه آن براساس

 ييمعنا، )pragmatic( يمنظورشناخت اي يشگانياند سطوح يتمام در شد خواهد اشاره آن به
 ،يكلـ  طـور  بـه و  ،)syntax( جمـالت  سـاختار  و ينحـو  ،)vocabulary( واژگان انتخاب و

اثبـات كـرد كـه     تـوان  ياست و م يبررس درخور يسينو  زنانه منظر از )discourse( يگفتمان
چندگانـه از زبـان را بـروز     يدر رمان خود كاركرد است توانسته يخوب به ياحالم مستغانم

  :كرد خالصه توان مي چنين را كاركرد اين ابعاد. دهد
قـرن   يكاز  يشاست كه ب يزبان ملت حكم در يزبان عرب ياياح درصدد مستغانمي. 1

كشور  ينا يسندگاننو ياريبوده است و بس استعمار سيطرة تحت جا يككشور و زبانشان 
 را اي دغدغـه  چنـين  نتوانسـتند  ،آن اجـراي  در نـاتواني  دليل به يزه،انگ ينداشتن ا وجود با

 كنند؛ چاره
 رمان يها تيشخص يوگوها گفت يبرخ در انهيعام زبان كاربرد گر،يد يسو از. 2

 يايشكسته است تا با اح خود خودي به زيرا ن حيفص يعرب زبان طرةيس ركانهيز ينوع به
 يريـ خود را با مخاطـب الجزا  يپندار ذات همزبان،  قيباز هم از طر ،يقوم ينوستالژ

 كند؛ تر شيب
معطوف به آن است، موضوع  زينوشتار ن نياز ا يتر شيبكه بخش  كاركرد، نيتر مهم. 3

ـ يو ب يدر رمانِ مـورد بحـث اسـت كـه هـم در بعـد فرامتنـ        تيشكستن اقتدار جنس  يرون
 .شد خواهد يبررسو در قالب زبان متن  يو هم در بعد درون تيشخص
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اشـاره   ذاكرة الجسدمهم در رمان  يا نكته به عرب، معاصر يفرهنگ منتقد ،يغذام عبداهللا
إشهار «صورت گرفته كه آن را  يسندگياز نو يبروز نوع ياست كه برا يو آن تالش كند يم

 با عنـوان  10المرأة واللغةاز كتاب  يدر بخش يغذام. نام نهاده است) يزنانگ ةياعالم( »األنوثة
 يا را نمونـه  ذاكرة الجسـد  رمان »ستاند يرا بازپس م شيزبان خو يزنانگ ؛11بايز يگر رانيو«

و فـاعلي   13و مجاز زباني به سوژه 12از ابژه يگرگونيد ريدر مس داند، ياز تعامل زن با زبان م
 و يزنـدان  ييارويـ رو بـا  و كنـد  يمـ  زبـان  زنـدان  وارد خـود  يباز در را مرد يا گونه كه به
 يرمان، زنـانگ  نيبه باور او، در ا. كند يآغاز م ينگيو نر ينگيماد انيرا م يا مبارزه بان زندان

دسـت بـه    زبـان  يشاعرانگ بر مردانه تسلط با و كند يمطرح م يزبان يارزش ةمثاب بهخود را 
زبـان را   يو شـاعرانگ  تيـ نگرش مطلق مردانـه آسـتانه و اوج ادب  . زند يسخت م يا مبارزه

 يزيـ چ بـر  دست كه است يكس چون هم ،وارد شود يواد نيبه ا يو اگر زن داند يمردانه م
  .ستين او حق كه دهيازي

 در سـنده ينو شـدن وارد مردانه زبان تسلط بند از را زنانه نوشتار دنيرهان ياقتضا يغذام
است كه زبان را از  يا زنانه كامالً يخلق گفتمان ادب زيچ هر از شيپ كه داند يم دوگانه ينقش

 زبان داده، انجام شكنانه شالوده سندهينو رمان نيا در كه يكار كند؛آن رها  يخيتار يمردانگ
زن به زبان و قلم زن نوشته و . كرده است ميرا بر ورق ترس خود ةو چهر كرده، آزاد را خود
  .)184 - 179: 1997 ،يغذام(را از زبان سلب شده به او بازگردانده است  چه آن

و  »ديـ فرو يشـناخت  روان« يهـا  دگاهيد يردپا يروشن به شود، يم مالحظه كه گونه همان
  .است يشدن مشاهده يغذام ليتحل نيدر ا »چهين يفلسف«

ـ  چـون  هـم هنـر را   [The Birth of Teragedy (1872)] يتـراژد  شيـ زادر كتاب  چهين  يزن
ترس  تواند يم كه يا را ساحره 14آپولون و است رممكنيغ او بدون كردن يزندگكه  داند يم
را  يسازد تا با كمك آن بتوان زندگ ريپذ دل يالتيتخ به ليتبد 15يزوسيونيد عتيطب از را ما
  ).129: 1382شاهنده، ( كرد هيتوج يشناخت ييبايز يا دهيپد چون هم

 مقولـة  مـرد  و زن اخـتالف  مقولـة  در يشـناخت  سـت يز ـ يجنس تيهو رشيبا پذ چهين
و  يزنانـه را تبـاه   زيغرا دادن ازدست« و كند يم رد را يتيجنس سميدوال يِفرهنگ و ياجتماع
به  تواند يكه م كند يزنان صحبت م يستيز يها يژگيو از...  او چراكه داند، يم زن رفتن پس

  ).183: همان(» آنان قدرت دهد
كـه در   شـود  يمـ  دايـ هو جا آن ذاكرة الجسددر رمان  يآن، ظرافت هنر مستغانم بر افزون

 ينـوع  بـه  ب،يترت نيو بد معرفي كرده استاز مرد ناقص  ياو را نماد خالد تيخلق شخص
تركيبي دوگانـه در شخصـيت اصـلي     16)ديفرو دگاهيددر ( پياد عقدة و ياختگ عقدة انيم
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را دارد كه نماد وطن  يرابطه با زن يسودا رمان ايجاد كرده است كه در عين نقصان جسمي
حاكم بـر ذهـن و    ياز سر راه برداشته شود تفكرات سنت ديكه با يو پدر ؛مادر است ةمثاب به

با  سندهينو ب،يترت نيبد. شده است رهياست كه اكنون بر وطن چ يتيحاكم ايوجود خالد و 
در سطح حوادث كه در سطح زبـان هـم    تنها نهمرد رمان را  يدر راو مردانهضد يزبان جاديا

  .كرده است يو مردانگ يو تضاد زنانگ يدچار دوگانگ
روالن بارت دارد و بر آن است كـه   »سندهينو مرگ« يةنظربه  يضيتعر يغذام ن،يچن هم
 كيـ ارگان يا رابطه سندهينو زن حضور كهچرا كند، يرا نقض م هينظر نيا ذاكرة الجسدرمان 
 ضـد  ينـوع  بـه ، معشوق كـه  )17نهيشهر قسنط(مام وطن . رمان دارد يعناصر اساس يبا تمام
كـه  ) ذاكرة( خاطره د،يپل هم و است مقدس هم جهينت در و بردارد در را دشمن يعني خود

كـه خالـد    )لوحة( ينقاش يتابلوها ،بوده احالم ةياول نام كه اةيحدر قالب زبان نمود يافته، 
 خالـد كـه بـا احـالم جنـاس دارد     ) يدردها( آالم ةواژ نيچن همو  كند، يم ينقاش ها نبر آ

 تيجنسـ  لحـاظ  بـه  چـه  ،شدهدر واژگانِ ذكر يزبان يها يباز يتمام ،)193: 1997، يغذام(
 رمـان  نيـ ا در يهمگـ  واژگـان،  ييمعنـا  كاركرد و حروف لحاظ بهو چه ) مذكر و مؤنث(

 نـد يفرازنانـه در   تمـرد  نـة يزم در كـه  رديـ گ يمـ  قـرار  يتـ يكل خدمت در و است داللتمند
  .رمان قرار گرفته است يسندگينو

 باشـد،  شـده  گرفته نظر در تواند يم »هنر دربارة چهين گر تيهدا اصل« زين ليتحل نيا در
 ثيـ و نـه از ح  ديـ فهم وجودآورندگان بهو  گران نشيآفر ثيح از ديبا را هنر« كه آن بر يمبن
 چـه يعبـارت ن  نيبا استناد به ا دگر،يها). 108: 1387 دگر،يها(» مخاطبان اي كنندگان افتيدر

 كننـدگان  افـت يكه تنها در جا آنزن بوده است، تا  يشناس ييبايز تاكنون ما يشناس ييبايز«كه 
، )همـان ( »انـد  كرده يبند صورت »باست؟يز زيچ چه«خود را از  يها تجربه هنر] مخاطبان[

  :كه ديافزا يم نيچن
 يبـه معنـا   ضـمناً  چهين يبرا هنر فلسفة. است بوده بيغا امروز به تا فلسفه كل در هنرمند

پرسش از هنر پرسش از هنرمند در . مردانه و نه زنانه يشناس ييبايزاست، اما  يشناس ييبايز
 است نيارآفريمع باستيز چه آناز  ها آن يها تجربه كه است نندهيآفر و وجودآورنده بهمقامِ 

  ).همان(

ذاكـرة  باشد كـه در رمـان    يزيدر جهت خالف آن چ حركت ينوع به تواند يم نكته نيا
 كـه  كـرد  برداشـت  نيچن توان يم چهين دربارة دگريها سخن از. است وقوع حال در الجسد
 ريتصـو  بهرا  ييبايز مؤنث يها ابژه قراردادن هيما دستكه با  اند بوده ييها سوژه تاكنون مردان
 ايـ و نه فاعل  يمتن اثر هنر شده توجهآن  به چه آن بيترت نيو بد اند كرده تيروا و دهيكش



 يحالم مستغانما ةنوشت ذاكرة الجسدرمان  زبان و جنسيت در   22

 عبـارت  بـه  ايـ  هيالدو ينديفرا يط ،ياما در رمان احالم مستغانم است، بوده آن كنندة ميترس
 بيـ ترت نيبد ؛است گرفته صورت آن نندةيآفر و اثر متن انيم ييجا جابه كي ه،يبهتر دوسو

داسـتان   ياصـل  تيشخص نشيدست به آفر يياز سو) سوژه/ يمستغانماحالم ( سندهينو كه
 متن در شده ميترسزن ) سوژه/ گر تيروامرد / نقاش(حال، خالد  نيزده و در ع) ابژه/ خالد(
زبان  نديفرا نياست كه ابزار ا نيا ياساس نكتة. است كرده تيروا را) ابژه/ احالم تيشخص(

 را يا هيـ اعالم و شده مسلط) ابژه/ سوژه( رمان تيشخص بر معمول خالفزنانه است كه بر
 دو از تـوان  يم گفته، شيپاثبات موارد  يبرا. صادر كرده است كند يم اشاره آن به يغذام كه
  شد؛ رمان يبررس وارد ريمس

  :رينظ رمان، در يداستان عناصر يبررس نخست
 ؛)ديگشا يم خواننده يرو به سندهينو كه يا چهيدر نينخست( رمان عنوان ـ
 د؛يد ةيزاو ـ
 .يپرداز تيشخص تيفيو ك ها تيشخص انتخاب ـ

در پـردازش   سـنده ينو يو شـگردها  يبه موضوع مورد بررسـ  ميمستق طور بهموارد  نيا
  .شود يرمان مربوط م

  :است متن گوناگون يها هيال يبررس دوم، ريمس
 ؛يواژگان سطح ـ
 جمالت؛ ينحو ساختار ـ
 متن؛ يقيموس و آهنگ ضرب ـ
 .آن بر حاكم و متن در يجار ةشياند ـ
 ،يزبـان  لحـاظ  بـه را،  سـنده ينو زنانـة  حضـور  يروشن به توان يم ها هيال و سطوح نيا در
  .كرد يبررس
  

  ذاكرة الجسددر رمان  يعناصر داستان. 5
  عنوان رمان 1.5

 منتقدان نظر مورد يمعناشناس نشانه ريدر مباحث اخ ژهيو بهكه  يعناصر نيتر مهم از يكي
ورود بـه مـتن و    يبـرا  سـنده ينو ياز سـو  آمـده  فـراهم  ينيشـ يعوامـل پ  رديـ گ يم قرار
 پـردازش  ةنحو يو حت ،جلد يمتن است كه شامل عنوان، طرح رو »ةآستان« اصطالح، به

  .شود يم كتاب يصور
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در حركت زبـانِ   يياز سو ها آن. اند يادب متن ساز  برجسته عناصر )strope( يبالغ يمجازها
 عمـل  در سـو،  گـر يد از و كننـد  يم يرعاديغ و ناآشنا را آن و افكنند يمتن وقفه و درنگ م

 ييمعنا يها هيال در ذهن آزاد حركت نةيزم و شوند يم هيچندال يمعان ديتول موجب خواندن
 يمعنـا  انيـ م خواننده كه شود يآغاز م جا آناز  يتنش در متن ادب. دهند يم گسترش را متن

 يشكن ساخت ةينظر در ،يدرماندگ و قيتعل نيا. ماند يم معلق يمجاز يمعنا و ياللفظ  تحت
  ).113: 1390 ،يفتوح( شود يم ريتعب يسردرگم و بحران لحظة اي »18كيآپور لحظة«به 

رمـان   »عنـوان «را از همـان آغـاز و بـا     يسردرگم نيلحظه و ا نيا يمستغانم احالم
  .افكند يم خواننده ذهن در را داستان قيتعل كتاب، متن به ورود از شيپ و كند يم جاديا

كـه دارد،   يا شناسـانه  نشانهو  كيسمبل يبا فضا كه، است يعناصر نيتر از مهم يكي عنوان
ـ  به و) paratext( ياصل متن با يمواز يمتن واقع به  19اسـت  مـتن  آسـتانة  بـر  يدرگـاه  ةمثاب
  ).1647ش : 2011 ،يحمداو(
 دسـت «. خالصـه شـده اسـت    هيـ مكن يا اسـتعاره  از برگرفتـه  ينام در يتمام به داستان

 و اوسـت  بدن تيكل در گذشته از ادماندهي به يا كه اكنون خاطره ياصل تيشخص »ةشد قطع
 يبـر جـا   هـا  آن از اكنون كه يخاطرات و اند مانده جا گذشته در كه ييزهايچ همة از ينماد

  .كند يمگذشته و اكنون برقرار  انيم كيرونيآ يمانده است حالت
 يهـا  يفشان جان وجود باكه  اوست رفتة دستهاز »وطن«از  ينماد يراو دست ن،يچن هم
تحقق  ليكه فقط در خاطره و تخ »عشق«است؛ همانند  گانهيب شياكنون برا رزمانش او و هم

  :است بربادرفته و يافتنينا دست و ابدي يم
 در شرمسـارانه  را آن كـه  لباسـت  يخال نيآست از تو، ... قرن ربع گذشت از پس امروز(
 و يكنـ  يم پنهان را خودت يِشخص خاطرات ييگو ،يكش يخجالت م يا كرده پنهان بتيج
 )20يكنـ  يمـ  يعـذرخواه  ندارنـد،  يا گذشـته  كـه  يكسـان  يتمـام  از ات گذشـته  خـاطر  به
  ).72: 2000 ،يمستغانم(

 است شده خالصه واژه دو نيا انيم يراو يذهن يها برگشت و رفت در ،يتمام بهرمان، 
. اسـت  ابـژه  و سـوژه  انيم دةيچيپ و گسترده روابط كردن روشن درصدد انجام، تا آغاز از و

  .زند يم نيزم بر و دهد يناقص او را شكست م تينيع عاقبت كه هيچندال يتيذهن
و  انياست كه با نسـ  خاطره و ادي و يادآوري يمعنا به )ذاكرة( نخست ةواژ ،ياز لحاظ لغو

ـ    ياحالم مستغانم. دارد ييتقابل معنا يفراموش  ،ينـوع  بـه و  يادآوريـ  يكـه در رمـان در پ
خواهـد اعـالم كنـد كـه      ياسـت، مـ   شـده  فراموش گذشتة درونِ ازخاطرات  دنيكش رونيب
مختص  تر شيكه ب »21جسد« ةواژ ،بر آن عالوه. شد نخواهد سپرده يفراموش ةبوت به زيچ چيه
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 نشاندن كنارهمبا  سندهيناقص خالد و خاطرات آن است و نو مجس گر انيبدن انسان است، ب
و قهرمانان  ريالجزا ةكه بر جامع است يو سكوت يفراموش برمالكردن درصدد ،دو كلمه نيا

  ).155: 2008 ،يحامد( استانداخته  هيآن سا
كه دو قهرمـان   يا يمعان است، شده ارائه عيوس يا يمفهوم در قالب دو كلمه با معان نيا
 دو، هـر  مـا،  اكنونو : (است پرداخته آن به اريبس سندهيند و نوا داستان در آن مشترك ياصل

 يهـا  يشادمان زين و مشترك يها كوچه و رهايمس م،يدار خود دوش بر را مشترك يا خاطره
 هر ما و دهييسا خود رحم يب ابيما را در آس سرنوشت م،يا جنگ يزخم دو هر ما. مشترك
 پنهـان  درونت اعماق در تو زخم و داستيهو من زخم. ميا آمده رونيب آن از يزخم با كدام
اضـافه شـده و از جسـد     »جسد«به  »ذاكرة« ن،يبر ا عالوه 22).102 :2000 ،يمستغانم) (است

ـ  ،خاطره داشته باشد بدنكه  ستين يو اگرچه منطق كسب تعريف كرده است  نيـ در ا يول
و آن را  ديـ گو يو از آن سخن م است كرده فيبر خاطره مسلط شده و آن را تعر بدنرمان 
 شـدة  قطـع دسـت   يعنـ ياز خود بدن،  ياز كل، بخش جزء ةبا استعار ،يياز سو. كند يزنده م
است كـه   يو سمبل وطن مانده جا گذشته در كه يزيچ از خاطره. است خاطره همان ،خالد

 خالد. از دست داده است گريده و اكنون آن را هم بار دخالد در راه آن مبارزه كر يروزگار
 وطن نماد كه را احالم هم و نديب يم رفته دست از را يواقع وطن هم واقع، بهرمان  انيپا در
  23.است رفته باد بر ييآروز چون و بود

  
  ديد يةزاو 2.5

  .آن دارد گر تيروا ديد يةزاوبا  يتنگاتنگ ةرابط تيروا كيگفتمان 
 ،دننـ ك يم انيرا نما يگر تيروا يصدا ،ناچار به ،خود يها يپرداز عبارتبا  يتيروا يها متن

 بـه  نسـبت  ژهيـ و يگـاه يجا و شخـاص بـه موضـوع    يپنهـان كـه نگـاه    يا ندهيلحن گو
  ).106: 1390، فاولر(دارد  خوانندگانش

 در. دارد قرار آن سندةينو با يتيجنس تقابل در پنهان ندةيگو نيا يمستغانم احالم رمان در اما
 نيـ ا تينها در و زبان؛ يگاه و ابدي يم غلبه تيجنس يگاه ت،يجنس دو انيم كشمكش نيا

 چـون  هـم و  شـود  يم ميتسل خورده شكستاست كه ناتوان و  سندهينو ذهن برساختة يِراو
 او هرگز كه است يخاطرات بند در ناتوان جسم و ناتوان جسم بند در خاطره داستان، يابتدا
  24.كند ينم رها را

 انتخـاب  نخست، درجة در. است توجه درخوردر اين رمان، راوي و نوع روايت بسيار 
و  شـد  اشـاره آن  به نياز ا شياست كه پ زيبرانگ بحث يامر زن سندةينو يسو از مرد يِراو
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 دو از رمـان  نيـ ا در سـنده ينو كه است نيا گريد ةنكت. به آن اشاره خواهد شد زيدر ادامه ن
 و يراو يهـا  واكـنش  و هـا  كنش يط يمواز طور بهعمده استفاده كرده است كه  ديد ةيزاو

 يراو صـورت  بهآن  يال هو در الب) مخاطب(دوم شخص  تيبه روا عمدتاً مقابل تيشخص
 صورت به ،)onologem( يدرون ييگو تك صورت بهو البته در هر دو ) ندهيگو(اول شخص 

بـا   ش،يمخاطـب بـه درون مـتالطم خـو     يِگريمخاطب و از د يِگرياز خود به د يچرخش
 يبـرا  مـأنوس  و وايشـ  يزبـان  دارد، وجـود  يديـ د يها هيزاو نيچن در كه ييها تيمحدود
  .است داده رمان به مخاطب
 آغـاز  عشق ةدربار يراو مقابل تيشخص از يا جمله يادآوري با رمان ابتدا، همان از

ما اتفـاق افتـاد و    انيبود كه م چه آنعشق : روزت را آن گفتة دارم ادي به هنوز«: شود يم
او و محبوبش رخ داده  انيم چه آنپس از آن، . »25نداد رخ كه بود يزيچ آن ةهم اتيادب
 نيفرجـام  زدر فرا 26.ديستا يمرخ نخواهد داد  هرگز را چه آنرخ نداده است و  چه آنو 

 از اسـت  يافسوسـ  كـه  سـتودن،  نـه  بار  نيااما  شود، يجمله باز هم تكرار م نيرمان هم
نـه بـه عشـق     يربطـ  چياتفاق افتاد كه هـ  ييزهايرخ داد و رخ نداد چ چه آن انيم كه نيا

  27.اتيداشت و نه به ادب
 كـه  اسـت  نيـ ا يسـ ينو رمان هر ييِنها هدف و نديآفر يبرم را خود يِاليخ يايدن يرمان هر

. بكــاود كيــنزد از را آن و شــود دهيــبرآفر يايــدن نيــا وارد كنــد دايــپ ليــتما خواننــده
 نياز جمله به ا كند يم جاديا شدن خوانده يكه برا يا يمهارنشدن ليم و رمان بودنِ پركشش

 بهتـر  را آن خواهد يم خواننده و رسد يم نظر بهجالب  سندهينو يِاليخ يايعلت است كه دن
  ).17: 1392 نده،يپا( بشناسد

ـ  ييگـو  تكو سرتاسر آن  شود يم آغاز يكنش اي حادثه چيه يب ذاكرة الجسد رمان  يدرون
 نيهمـ  جـز  كـه  يمحبـوب  است، شيخو محبوب با خاطراتش نوشتن حال در يراو. است

 آن با رمان يطكه  يپس از آن همه مرارت و حوادث. نمانده است ياز او باق يزيچ خاطرات
و نه خاطراتش كه هرگز  ردياست تا نه خود بم كرده انتخاب را نوشتن يراو ،ميشو يم آشنا
  28.ابدي ينم ييرها ها ناز آ

  
 يپرداز تيشخص تيفيو ك ها تيشخص انتخاب 3.5

 يهـا  شـه يو اند يمعـان  يالقـا  لةيوسـ  و يداستان عوامل نيتر از مهم يداستان يها تيشخص
 شـتنِ ياو خو ريـ كه بـه تعب  ش،يها تيشخص با سندهينو طةراب دربارةراجر فاولر . اند سندهينو

  :ديگو يماست،  سندهينو يفرض
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هـا   تيشخص گريد يها يژگيو ةمو ه ،ظاهر ،ها، گفتار شهيها، اند كنش كه است سينو رمان
ها و  واژه نشيدر گز ييها سرنخ م،يكاوبدقت وا را به تياگر گفتمان روا... . كند  يم نييرا تع

 اند شيها دهيآفرداستان و  ةننديآفر ةاز نوع رابط يكه حاك افتي ميخواه ينحو يها ساخت
  ).124: 1390، فاولر(

بـرخالف نظـر فـاولر،     ،كـه  سـنده ينو يواقع شتنينه خو رمان نيا ياصل تيشخص اما
 تيخود را در مقام مخاطـب و معشـوق شخصـ    يمستغانم. ستياو هم ن يفرض شتنيخو
 بـا  او ناخودآگاه و ديشد يپندار ذات موارد هم ياريقرار داده است كه الجرم در بس ياصل

خارج كرده و هماهنگ با احساسات زنانه  يمنطق يعاشق را از مردانگ يزبان راو معشوق
  .شده است

 و شـكل  ميمستق فيتوص. 1: اند را برشمرده وهيسه ش داستان يپرداز تيشخص در
 دادن نشـان . 2محدود؛  يدانا ايكل  يدانا ياز زبان راو تيشخص يها خصلت و افهيق

 اياول شخص ناظر  ياز زبان راو ر،يتفس گونه هر بدون تيشخص يها واكنشرفتار و 
 كـردن  تيروا قياز طر تيشخص يروان اتيح ييبازنما. 3و  ؛ينيسوم شخص ع يراو
ـ  ييگـو  تـك «و  »ذهـن  النيسـ « كيـ دو تكن قياز طر ايو  تيشخص ياهايرؤ  »يدرون
  ).358: 1392 نده،يپا(

ـ  ييگـو  تـك « كيرمان با استفاده از تكن نيدر ا ياحالم مستغانم ،يروشن به بـه   »يدرون
 خالـد،  تيشخصـ  يةال نيتر يخارج. خالد پرداخته است تيشخص يروان اتيح ييبازنما

 مباهات ةيما ييدوگانه دارد؛ از سو يكاركرد ابد،ي يجانباز جنگ نمود م كي صورت بهكه 
در  گـر، يد يها نبرد در راه استقالل وطن اسـت، از سـو   از سال ينشان افتخار حكم دراو 

در  اجبـار  بـه او  تـا  شـده او گذشـته و باعـث    يكه در زندگ ياناتيعمل و در كشاكش جر
او نداشـته اسـت و او    يجز رنج و محنـت بـرا   يا جهيكند، نت يخودخواسته زندگ يديتبع
 29دسـت  كيـ  بـا  يا نابغـه  يجـا  بـه  دسـت،  دو بـا  باشد يعاد يانسان كه دهد يم حيترج

  ).105: 2000 ،مستغانمي(
 يبـرا  را خود يباز تا است سندهينو دست در كارآمد يابزار خالد تر، يدرون يا هيال در

كـه متوجـه زن قهرمـان داسـتان      يبـا آالمـ    سهيدر مقا مردانه، انةياقتدارگرا گفتمان شكستن
. وجود دارد زيكاغذ ن يرو تيشخصهمين بازي در  30.شده است، كامل كند )اةيح /احالم(

و  يجاودانگ يخالد به معن ،ييدر سطح معنا: است مندداللت يگوناگون يها نام خالد از جنبه
 ياز سـو . اسـت  ،عرب يخيتار قهرمان د،ينام خالد بن ول ادآوري نيچن هم. است يماندگار
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ـ جي مـن األزهـار   فيرص في سيل رمان تيشخص ،خالد بن طوبال نام ةكنند يتداع گر،يد  بي
ه و در خـالل  شـد  ميتقـد  يبه و ذاكرة الجسدكه رمان  يتيشخص ؛است ،حداد مالك نوشتة

  .است شده نقل ياز سخنان و ياريرمان بس
و  يمعـان  نيتر يقو خالد تيشخص يطراح با سندهيتوان گفت كه نو يطور خالصه م به

. اش يرونيو ب يدرون تيكرده است، از نام او گرفته تا نقش و شخص را استفاده نيداللتمندتر
و خروج  يو زبان مادر بازگشت به اصالت عربي نماد نهيقسنطو است  يخالد رمز جاودانگ

  .از زبان استعمار است
پنهـان قهرمـان    ةكه حافظـ  يتيداستان است؛ شخص ياصل تيمكمل شخص اةيح/ احالم

هـم   احالم 31.يدرون هم و دارد يرونيب يابعاد هم تيشخص نيا. دهد يم ليداستان را تشك
 32ياز مادر و كودك يخاطرات راو كينابرابر عشق است هم بار نوستالژ يسنگ ترازو كي

هاي داستان كاركرد و داللـت   در بسياري از بخش 34اش يزنانگ هم و داردرا در بر 33و وطن
 .مؤثر و عميق خود را داراست

 يِمتنـ  قهرمـانِ  از يفرهنگـ  ينمـاد  اسـت؛  داستان زن قهرمان و سندهينو مشترك نام احالم
 و آن؛ درون در هـم  و كنـد  يمـ  فـا يهـم در خـارج از مـتن نقـش ا     سندهينو احالمِ. ديجد

او بـا  . اسـت  كـرده  ابـداع  آن بـه  مربـوط  يمجازهـا  يتمـام  بـا  يا زنانـه  زبـان  هوشمندانه
فرو  ميسر تسل تن ةخاطر يداوطلبانه در برابر ندا خود ييرها و يآزاد عنان داشتن دستدر

 رغـم  بـه  ييتو گو. مردانه دارد يانيگونه، متن زنانه پا نيبد. است دهيرا برگز يبرده و بندگ
 نفع به را داستان انيپا و است مردانه آن يدرون حافظة چنان همزبان،  كردن زنانه يتالش برا

  ).206: 1997، يغذام( زند يم رقم خود
ـ احـالم ح  يكه نام كودك ستياز لطف ن يخال زينكته ن نيا يادآوري  يدو رو ،اسـت  اةي
 يواقعـ  حـوادث  و اتيـ واقع بـا  سـو  كيكند؛ از  يآن را تجربه م يكه خالد هر دو يا سكه
ـ ح اسـم  حـوادث  از قسـمت  نيـ روست و به ا روبه تيشخص نيا يزندگ را اختصـاص   اةي

 ييايؤحوادث چون ر ةهمگردد و  يمباز گذشته خاطرات يادآوريكه به  ييدهد و از جا يم
 يبـاز  تـوان  يمـ   هـم  ياجتماع ينگاه در .برد يم كار بهنام احالم را  ،گذرد يم ياز خاطر و

  :كرد ريتفس گونه نيارا  سندهينو
 كنـد،  ياز قهرمان داسـتان ازدواج مـ   ريغ گريد يبه اجبارِ عمو و سرپرستش، با مرد احالم،
او از تاجران انقالب است كه مجد . هم دارد يگريسن پدر اوست و همسر د كه هم يمرد

 بـا  وجاهتشـان  يبـرا  و كردنـد  استفاده سوءخود  گاهيو از جا دنديو عظمت انقالب را دزد
  35).همان( كردند ازدواج شهدا دختران
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  متن گوناگونهاي  بر مبناي اليه ذاكرة الجسدرمان  يبررس. 6
  يسطح واژگان 1.6
و در  سـنده ينو يسـبك  يهـا  يژگيو تواند يم كه است يمهم عناصر از يكي واژگان نشيگز
  .كند نمايانمواردي را كه بتواند در جهت اثبات رويكرد اين نوشتار باشد  جا اين

 نيـ ا بـه  ديـ مطـرح اسـت و با  ) يگـر  انتخاب(دار  زشيانگ نشيگز ل،يتحل از سطح نيدر ا
پرداختـه  هـايي   واژهگذر روابط جانشيني به گزينش چه  ره از سندهينو كه داد پاسخ پرسش

 يدر بررسـ  دارد؟ ينقشـ  چـه  سـنده ينو يفكـر  ةمنظومـ  شيواژگان در نمـا  نياست؟ و ا
 يآن، معنـا  سـاخت  ةويشـ معنادار زبان، ساختمان واژه و  يواحدها نيتر كوچك ،يواژگان

و براساس آن نوع گـويش  شوند  ميبا هم مورد بررسي واقع ها  واژهائتالف معنايي و  ها، آن
  ). 238: 1390 فتوحي،(شود  كارگرفته مشخص مي بههاي  واژهنويسنده بر مبناي نوع 

نويسان مـدرن، بـا اسـتفاده از ظرفيـت      رماناز  گريد ياريبس چون هم ،يمستغانم احالم
 يگـاه . است دهيبخش ها نبه آ يشاعرانگ ينوع كيدرامات يدر بستر ها نواژگان و تركيب آ

  : مانند رد،يگ يواژگان صورت م انيم يهارمون جاديو ا يهماهنگ يبرا بيترك نيا
   ...األثواب  ةينيقسنط اي
  اآلن؟ نيتكون نيأ يبيأج ...واألفراح واألحزان واألحباب.. الحب  ةينيقسنط اي

  ... نةيقسنط يذ يها ه
  . مجنونة األطوار ،محمومة الشفاه. باردة األطراف واألقدام

  .)13 :2000مستغانمي، ( 36!نيلو تدر ... ضًايأ وميال نهايكم تشبه ... يذ يها ه
هاي متوالي، تقابل ميان آن مفـاهيم   صورت عطف به ،صورت واژگان متضاد بهگاهي هم 

 ورق علـى  وتعـود  تهجـر و. امرأة من ورق تحب وتكره علـى ورق  يألم تكون«: كند ميرا بيان 
  ).16 :همان( 37»؟بجرّة قلم ييوتح وتقتل

گـذر ادبيـات و    است كـه از ره  يريالجزا سندگانياز آن دسته نو يآن، مستغانم بر افزون
استعمار  اثركه بر استكردن زبان عربي در ميان نسلي  زندهويژه رمان، در حقيقت، در پي  به

اگرچـه ايـن روحيـه در بسـياري ديگـر از       ؛انـد  فرانسه با زبان خود بيگانـه شـده   ةسال 130
 افتـد،  يكـارگر مـ   يـي هـدف واال  نيچن يدر اجرا چه آن، اما است داشتهنويسندگان وجود 

كه احـالم   ،مثال، مالك حداد يبرا. داشته باشد يبه زبان عرب ديبا سندهياست كه نو يتسلط
آشـنايي بـا زبـان عربـي پـس از      ناهمين  علت مستغانمي رمانش را به او اهدا كرده است، به

اسـتعمار   وغيـ از  نشيسـرزم  او گفتـة  بـه  كهكرد، چراانقالب الجزاير تا پايان عمر سكوت 
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 نيهم از. افتين را آن از ييرها توان هرگز و بود آن بند در چنان هماما زبانش  افت،ي ييرها
  38.داند يزبان م ديمالك حداد را شه يمستغانم كه روست
در كنـار ايـن    ،سـنده ينو كـه  اسـت  نيـ ا ذاكرة الجسدتوجه ديگر در رمان  درخورة نكت

ست و اين نكته اداشتن هويت ملي خويش  نگه زندهي به هويت قومي عربي، در فكر بند پاي
 يوگوهـا  گفـت  ايـ  يمحلـ  يهـا  ترانـه  ييبـازگو  در يريالجزا ةرا در استفاده از زبان عاميان

عموي احـالم، از   ،فيشر در جايي هنگام ديدار سي ٣٩.است داده انجام رمان يها تيشخص
در رمـان   كينوسـتالژ  يكـاركرد  يريبه زبان الجزا ها آن يوگو گفت نمايشگاه نقاشي خالد

 توانند يم سيپار غربت در يريالجزا لهجة به وگو گفت با كنند يم احساس طرف دو و دارد
  40.كنندفراموش  يلحظات يبرا يخود را حت يوطن را زنده كنند و دورافتادگ ادي

 يو عـاطف  ييبـار معنـا   ،يتيكاركرد هو بر افزون ،بديهي است اين استفاده از زبان عاميانه
در  .كنـد  گفت نوعي نرمي و لطافت در گفتار ايجاد مـي توان  يمبرد و  را نيز باال ميها  جمله

؟ يعيشـك  ...عنـدك كـأس مـاء    «: كند يطلب م يآب وانيقرار مالقات، احالم از خالد ل نياول
 يتمـام  انهيعامة كاربرد فقط يك واژ، و صرف )85: همان(»41وتفجرت قسنطينة ينابيع داخلي

 جوشد يم وجودش يها كند و آب حيات در چشمه جا در دل راوي زنده مي كيگذشته را 
  .كند يم فوران و

هاست و  واژه فراوان راويِ نقاش از رنگة كه البته بسيار طبيعي است، استفاد ،ديگر ةنكت
  .ندك ها در ذهن ايجاد مي هايي كه با اين رنگ نقش

شود و موهاي بلند سياهش در تقابل با  احالم با لباس سفيد وارد نمايشگاه نقاشي خالد مي
اي  ايـن تقابـل كـه جنبـه    . شود خالد ميان سياهي و سپيدي گرفتار مي. سپيدي لباس اوست

. ديـ نما يم تر كنندهاغوا) خالد(مرد  دگانيآن را در مقابل د دهد شناسانه به تصوير مي زيبايي
او  يكه مؤنث بـرا  يخود را در خوانش متن ةتجرب يبندگيفر نيا و ييبايز نيا پس در مرد

صياد در مجاز بصري كـه بـه سـپيدي زيـر     ة مرد در دام اين پرند...  ديآزما يفراهم آورده م
 ياهيس( رمان صفحه 400 طول در را سال هفت شرح و ديآ يم گرفتار خواندش سياهي مي

 42اسـت  زنانـه  و مردانـه  يواژگان و يريتصو يها داللت رزمگاه متنْ. نگارد يم) يديسپ بر
  ).198: 1997، غذامي(

باد رفته و معشوق گرفتار  كه ديگر تمام هستي عاشق بر جا آندر فصل فرجامين كتاب، 
ات لبـاس   براي مراسم عروسـي ( :كند ميگونه توصيف  ها را اين ، خالد زبان رنگهشداغيار 

و هـم در   ... شـود  مـي هـا پوشـيده    رنگ، هم در شاديسياهم را پوشيدم، عجيب است اين 
. روزي خواندم كه رنگ سياه ضربتي بر صبوري اسـت . هر رنگي زباني دارد! ... ها عزاداري
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] روز عروسـي [آن روز ...  دارد راه همطور خواندم رنگي است كه نقيضش را با خود  همين
 هـم  ديشـا  و...  ،نمشـان يب يمـ  كه دهم قرار يكسان يتمام و خود انيم يا فاصله خواستم مي
خـود را    آيا ممكن است يـك نقـاش رنـگ   .. . بگذارم تو و خود انيم يا فاصله خواستم يم
  .)351: 2000، مستغانمي( 43)كند؟ انتخاب منظور يب

  
  سطح نحوي زبان 2.6
 درخـور  مـتن  زبـان  ليـ تحل در تواند يم جمالت و عبارات ينحو ساختار واژگان، از پس
  .باشد توجه

در اين بخش از تحليل زبان بايـد بـه   . در اين سطح، تأكيد بر انتخاب الگوي جمالت است
هايي را در كنار هـم قـرار داده    نشيني چه واژه اين نكته توجه كرد كه نويسنده در محور هم

در اين بخش برقراري رابطه ميان اجزاي جمله از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت،    . است
  ).56: 1394، سراج( دهد ي را انتقال ميكه معني خاص اينبراي 

و مـبهم بـه    دهيـ چيپهاي  بيتركنگري زنانه، نثر نويسنده از  يجزئ وجود بامتن،  نيا در
 يها جمله ژهيو بهكوتاه، هاي  بندي جملهبا  سندهينو. دارد يا ژهيو يدور است و متانت و روان

 ،يتعجبـ  و يپرسشـ  جمالت از استفاده با نيچن همجمالت،  انيمكرر م يها عيتقط و هيفعل
تـا  . روم هـاي عشـقت بـاال مـي     بـر بلنـدي  (: كرده است تيرا تقو يدرون يوگو گفت وةيش

كه وقت گذشـته   با آن. دشوكردن نيز سخت  فراموشارتفاعي كه ديدن از آن دشوار باشد، و 
و  گريزم شوم و از تو مي هاي عمرم را مرتكب مي خدايا آيا آخرين حماقت: پرسم است، مي

 يخالصـ  آن از تـو  بـا  كـه خواهم با آن از تو رهـا شـوم؟ منـي     برم؟ آيا مي به وطن پناه مي
 .)184 :2000مستغانمي، ( 44)افتمين

صورت عيني و جزئي و با توصيفاتي  بهتمامي احساسات، به  زبان و ذهن ييزورآزما در
 يِزبان را در چنگ خود دارد و از امكانات بصـر  نقاشة نويسند. است شده توجه ،شاعرانه

بـا  : (جا در چشم و ذهن خواننده حك كنـد  كيصحنه كمال استفاده را كرده است تا آن را 
ـ  ،يا هيچ زاد و توشه يب. گردم سرانگشتان زخمي به وطن بازمي هـيچ زيـادتي در وزن و    يب

ن شده، اما چه كسي بـه  فقط حافظه است كه بارش سنگي]. بانكي[هيچ افزايشي در حساب 
  .)همان( 45)دارد؟ يكار م،يكن يرا حمل م ها نتنهايي آ بهخاطراتي كه 

آثـار   درسبكي هاي  يژگيواز العارف  تجاهلو يا  شكل حديث نفس بهجمالت پرسشي 
. شـود  يم راه همو وابسته  رويو تعدد جمالت پ دهايق كاربردزنان است كه اغلب با  يداستان
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انتخاب شخصيت مرد براي راوي داستان، زبان حاكم بر  با وجودرمان،  گوناگون يجاها در
يـك زن  در جايگـاه  گونه از زبان خالد سخن گفته كـه   واقع، مستغانمي آن به. او زنانه است
 يكس چه. ها شب گريد ةتو امشب از آنِ مني، مانند هم: (از زبان او بشنود است آرزو داشته

 چـه  كرد؟ خواهد مصادره بسترم از را تو جسم يكس چه گرفت؟ خواهد من از را تو اليخ
 مـرا  گـرم يد دسـت  بـا  بازگردانـدنت  از يكسـ  چه ربود؟ خواهد هوشم از را تو عطر يكس

  ).همان( 46)داشت؟ بازخواهد
صورت ) احالم(مقابل  تيشخص ميمستق دادنبا مخاطب قرار تر شيبمرور خاطرات نيز 

 ثيرمانش مورد خطاب قرار داده و حـد  يخود را از زبان راو سندهينو ييگو. گرفته است
 و خود گونه بدينجمالت يك صفحه پرسشي است، تا  ةهممواقع،  يدر برخ. كند ينفس م

و ضـرورت جـواب    ديـ تأك) defamiliarization(يي زدا ييآشنا با اي و بزند محك را گرانيد
  .بفهماند خود ابلشده را به مخاطب و طرف مق شناخته
سـطح   در هـم ) intertextuality( تيـ نامتنيب كـه  شـود  اشاره اگر ستين لطف از يخال
و هـم در سـطح مفهـومي    ) 47صـورت مسـتقيم   بـه متون  گرياز د يآوردن جمالت( يظاهر

هـاي ديگـر ماننـد داسـتان حضـرت آدم و حـوا و        ها و انديشـه  تعريض و تلميح داستان(
از عناصر ادبي است كه مستغانمي در اين ) 48شدن از بهشت راندهخوردن سيب ممنوعه و 

  .كار برده است بهرمان 
  
  و موسيقي متن آهنگ ضرب 3.6

و موسـيقي اسـت كـه نويسـنده آن را ابـداع كـرده و       ي ماهنگههر متن ادبي الجرم داراي 
ترديد، چيزي فراتر از آراستگي ظاهري  بيالبته موسيقي متن،  ؛مخاطب بايد آن را كشف كند

 مـاهنگي هواقع،  به. يابد شناسي در متن تجلي مي زيباييآن است و به ضرورت تحقق عنصر 
. هستي و مانند عشق در كنش انسان با جهان پيرامـون اسـت  ة دهند تشكيلجزئي از عناصر 

 تـا  شود شناور آن در وبه سرچشمه متصل  ديبا رهنويسنده در حركت مدامش در متن هموا
  ).2015 حداد،( ابدي بروز نوشتارش در تازه و نو يميمفاه
در شـكل،   هـا  آن اخـتالف  و دارد تفـاوت  يشـعر  متن با ييروا متن يقيموس ،ديترد يب
امبرتو اكو ورود به رمان را شبيه بـاالرفتن از كـوه   . و روابط اجزاي درون متن است ،تيماه
اي متعادل انتخاب كرد تـا از   گونه بهريتم حركت را  گيري كرد و داند كه بايد خوب نفس مي

هـا   گيـري بـه جملـه    نفـس  اصـطالح  بـه به اعتقـاد او، ايـن   . همان ابتدا از حركت بازنايستاد
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 ؛اسـت  داسـتان  حوادث به مربوط مقاطع اي تر بزرگ يواحدها به مربوط بلكه گردد، ينمباز
او . وجـود داشـته باشـد    آهنـگ  ضـرب اي كه بايـد نـوعي تناسـب و نظـم در ايـن       گونه به

  ).49 - 47: 2009اكو، (نوازد  داند كه بر ساز مي كردن را انديشيدن با سرانگشتاني مي روايت
 آهنـگ  ضـرب نگـاه كنـيم، ايـن تناسـب و حفـظ       ذاكرة الجسدرمان اگر از اين منظر به 

 ريو سـجع داسـتان تـأث    قـاع يامر بـر ا  نيدارد و اانه عرازباني ش. روشني در آن هويداست به
 ،در ايـن رمـان   .نشـين شـده اسـت    دل و نيآهنگـ  ينثر جاديداشته است و باعث ا يفراوان

كنار هم قرار اي  گونه بهكلمات را  »تكرار«نويسنده با تركيبي شعرگونه و با استفاده از عنصر 
 و كلمـات  ينحـو  بيـ ترك. سجع و جناس پديد آورده است راه همداده كه نوعي موازنه به 

 و كيرا به شعر نزد رمانزبان  گذاري براي فاصلهها  چين  وان از نقطهافر ةها با استفاد نآ بافت
توانـد   در سـطح آوايـي مـي    »تكرار«. ه استكرد ياريكمك بس جمالت ييقايبه بافت موس

كيـ تكـرار  . كنـد  تيـ و شـاعر حكا  ندهيگو ريضمداشته باشد و از  زينشناسانه  روان يعدب 
و البتـه پنهـان    يطور ذات كه بهشود  يمو توازن در كالم  يهماهنگ ينوع جاديعبارت باعث ا

و  بخشـد  مـي  مفهـوم شـعر   عمق به معنـا و  اصالت و يتكرار نوع. در عبارت موجود است
آن  يبر اثرگذار ،دكن دي، عواطف را تشدحركت كنديك محور  دوركالم كه شود  باعث مي

 وزنـي حروفي و تكرار صداهايي خـاص آهنـگ كـالم را بـه سـمت       همبا ايجاد  و ،ديفزايب
  ).277 :2000، هئكالمال( مشخص هدايت كند

هـاي   شـود، يكـي از راه   آغازين شـروع مـي  ة از صحن رمان، كه معموالً آهنگ ضربكشف 
در اصل اصطالحي موسيقيايي است كـه   آهنگ ضرب...  آن استة ماي درون دربارة صتفح

هـاي مختلـف    بخـش  ...رود  كار مي شدن آكوردها به نواخته »ريتم«براي اشاره به سرعت يا 
خاصـي   تأثيرها با  هر كدام از اين بخش. سمفوني را دارند كي يها موومانحكم يك رمان 

كنـد و بـا ايـن     مـي دادهاي پيرنگ در او ايجـاد   ، حسي متناسب با رويداردكه در خواننده 
كردن وقايعش سـوق   دنبالبه ماندن در جهان آن داستان و  تر بيشتمهيد خواننده را هر چه 

  ).187 - 185: 1392، پاينده(دهد  مي
از ابتدا تا انتها ريتمـي آرام و يكنواخـت بـه     ذاكرة الجسدكه اشاره شد، رمان  گونه همان

هـاي   و عطف ،كلمات با كمك تكرار، سجع اي از هگاهي مجموع. زباني شاعرانه دارد راه هم
ـ  يحالت روحـ  مخاطب ذهن در هماهنگي و تناسب جاديا باپياپي   او بـه  يخاصـ  يو روان

بـر  (: شود و عمق آن را درك كند راه همتواند با احساس نويسنده  راحتي مي بهكه  بخشد يم
 كـردم  ا ترسيم ميهايم مرزهاي تنت ر با لب ... شدم مرتكب تو مي ... لب مرز عقل و جنون

موي نقاشي   را قلم چه آنبا سرانگشتانم هر  ... كشيدم ات را مي ام حدود زنانگي با مردانگي ...
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كاشـتمت و   مـي  ... گـرفتم  با يك دست در آغوشت مـي  ... كردم رسيد، ترسيم مي به آن نمي
دادم تـا   مي هاي تنت را تغيير پوشاندمت و برجستگي كردم و مي عريانت مي ... چيدمت برمي
هماهنگي حركـت  . )184 - 183: 2000، مستغانمي( )49اي زني كه شبيه وطني. ام شود اندازه

ذهني او با ابژه و ناگهان چرخش سمبوليك ابژه از حالتي  ةزمين پسدست نقاش با احساس 
كالم  ماهنگيهفردي به موقعيتي مقدس و ارزشمند براي توصيف وطن تصويري است كه 

  .تر كرده است فتنيپذير و  تر كمآن را مستح
تصويركشيدن  بهدر  متن يدرون يقيموس از استفاده ديگر و باز هم با كيدرامات ييفضا در

كـردم، گـويي بـا     مويم از آن عبـور مـي   وآمد قلم رفتبا ( :نويسد شهرش قسنطينه چنين مي
. هـايش  دشـت هـا و درختـان و    سنگ و.. . زدم بوسه بر خاكش مي. گذرم هايم از آن مي لب

را بـر آن   وقمريـزان شـ   كـردم و عـرق   اش تقسيم مي هاي رنگين بر گستره عشقم را با بوسه
بدين ترتيـب، تركيبـي از ادبيـات،     ).191: همان( 50)و عشقم را.. .و جنونم را .. . دميپاش يم

نمـايش   بـه و موسيقي در مقابل چشمان خواننـده تـابلويي رنگارنـگ و چندبعـدي      ،نقاشي
با  ت،يو در نها كندوجود درك و احساسش  يحواس و تمام يبا تمام تواند يم كه گذارد مي
  .دكنپنداري  ذات هم سندهيباالتر با نو يدر سطح اي يراو

  
 جاري در متن و حاكم بر آن ةشياند 4.6

اگرچه مستلزم بحثي مفصل و مستقل است، اما  ذاكرة الجسدرمان  يمحتوا ليو تحل يبررس
  .كندآن روشن  قداو را براي منت هاي شيگرا و سندهينوة تواند ابعاد انديش ميتوجه به آن 

 يشعر را آن رمان، نيا نيتحس در ما، روزگار هم عربِ مشهور يسرا عاشقانه ،يقبان نزار
، بحر ايدئولوژي، ]زنانگي و مردانگي[ يتبحر عشق، بحر جنس( :خواند يم بحرها يتمام در

 هـا  آن كردند، مبارزه آن يها آرمانكه در راه  ها نبحر قهرمانان و مزدوران انقالب الجزاير، آ
واقـع، مسـتغانمي در بسـتر     بـه  51).كه آن را به تـاراج بردنـد   ها نو آ ،را رساندند امشيكه پ

كـردن هـدفي    دنبـال اي كه در پيش گرفتـه اسـت درصـدد     داستاني عاشقانه و با بازي زباني
  .عاشقانه ميان زن و مرد است صرفاً اي تر از رابطه وسيع

ـ ( يمردانگـ  يشـكن  شالوده ينوع كار نيا كه است آن بر يغذاممحمد   )ك الفحولـة تفكي
گذارد كه حتي در ظـاهر نيـز    نام مي )الرجل ٥٢انكتابية(تن است و آن را واداشتن مرد به نوش

پيش از اين اشاره شد كه . خورد جنگ رقم مي ةجبهشدن دست راوي و خروجش از  قطعبا 
ـ     كينزدمردانگي و  ةطيحخروج از  ةمثاب به نبردخروج خالد از ميدان  ة شـدن بـه نقـص زنان
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 بـه  و است يمساو او كاغذ يرو زنِ با يمستغانم كاغذ يرو مرد شأن يعني است؛ يديفرو
 كـه  دسـت  كيـ  با است يمرد. ستين ريپذ امكان شيبرا مطلوب به يابي دست ميزان همان
را  هـا  آن توانـد  ينمـ  امـا  كنـد،  ينقاش را نهيقسنط شهر يها پل شود يم داده اجازه او به فقط

اما توان تصاحب جسـم آن زن   ،كند ينقاش را زن كي چهرة تواند يم فقط كه يدست. بسازد
  ).187 - 186: 1997، يغذام(را ندارد 
 ياجتمـاع  معضـالت  تر، گسترده يا هيال در داستان، سطح در يزبان شورش نيا كنار در
احـالم از فرمانـدهان انقـالب     يعمـو . شـود  يمـ  يبررس موشكافانه اريبس زين جنگ از پس
راوي در بسـياري از   53.كند وطنش را معامله ميواقع  بهكه  اش برادرزاده تنها نهاكنون  ريالجزا

رزمانش  بر سر خود و هم چه آنوطن از / گفتن با معشوق سخنالي  همقاطع داستان و در الب
آن  دياستعمار فرانسه عا وغيوطن از  دنيپس از انقالب و ره چه آندر ميدان نبرد گذشته و 

 اي كه سوداگران در لباس و پشت لـواي قهرمانـان وطـن بـا آن كردنـد      و معامله است شده
  .ديگو يسخن م
 تيـ كـه روا  يو صـور  يتفاوت ماهو وجود باكه  مياگر اشاره كن ستياز لطف ن يخال

 طـور  بـه هـم   يزنانـه دارد، گـاه   يها داستان از ياريبس با زنان يها رنجاز  ياحالم مستغانم
بـرمال   رود يمـ  هـا  نزندگي زنان و ظلمي كـه بـه آ   ةنيزمخود را در  يستينينگاه فم ميمستق

  54.كشد تصوير مي بهزنانه را آشكارا  يها رنجو كند  يم
زبان عربي كه در ديباچـه  ة از دغدغ ،در رمان شده بيان پيش از اين نيز به مقوالت متنوع

 ،واقـع  بـه . شـد  اشـاره  ،انقالب مبارزان انتيخ تا و يپرست وطن و ييگرا تا اسالم است آمده
 قالـب  در هـم  كه دانست يتيبشر يدردمند باب در يا شكوايه را الجسد ذاكرةرمان  توان يم

  .كند يم بازگو را خود يها رنجآالم و  ملت قالب در و يجمع سطح در هم و يفرد
نو در ذهن خواننده است  يساختن ساختار حال در ائماًر اين رمان دد يمستغانم احالم
 كـه  دهـد  متني متناقض به ما نشان مـي  ةارائو با  شكند يمحال، همان ساختار را  نيو در ع
  .كرد تصور آن يبرا يتيقطع توان ينم و است ينسب متن نيا مانند زين تيواقع

الي  هالب از و دارد تيشخص دروندوار  يگشتار، حركت كي جادياز ابتدا تا انتها، با ا متن
  .كند يم انيب را يراو ةاحساسات فروخورد خاطرات

  
  گيري نتيجه. 7

 يو بررسـ  ليـ نوشـتار بـا تحل   نيباشد كه در ا چه آنتواند مروري مختصر بر  موارد ذيل مي
  :دست آمده است به ذاكرة الجسد رمانشناختي  سبك
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بـا توجـه بـه     ژهيـ و بـه جمالت،  يو درون يرونيب يقيانسجام در موس ،ييآوا سطح در ـ
اسـتفاده از تضـادها،    زيـ كـرده و ن  جـاد يا هـا  نيچ نويسنده با نقطهكه هايي  فاصلهو ها  سجع
 ضـرب  و كـرده  كيـ نزد شـعر  بـه  را رمـان  زبـان  ،هـا  و موازنه ،تكرارها ،يمتوال يها عطف
  ؛است دهيبخش آن به ينديخوشا
ابعـاد   بـا هاي معنـايي متعـدد و نيـز     استفاده از واژگاني با داللتبا  ،يواژگان سطح در ـ

و ها  ترادفاستفاده از رنگ واژگان،  نيچن هم انه،يدر كاربرد اصطالحات عام ژهيو بهعاطفي، 
 ابـداع  فـرد  بهمنحصـر  يسـبك  ،و مواردي نظير آن ،تعجب غةيص ،يمتوال يها عطفتضادها، 

  ؛است كرده
 راه همافعال ناقصه به  ژهيو به ،هيفعل جمالت از استفاده يباال بسامد ،ينحو سطح در ـ

 يپربسـامد  نيچنـ  هـم فعل مضارع كه بر استمرار حوادث در زمـان گذشـته داللـت دارد،    
بافـت زبـاني   هاي  مشخصه گرياز د ها جملهعارف در ال تجاهلو  ياستفاده از استفهام انكار

  ؛اين رمان است
را دنبـال   يمتعـدد  يفكر يها هيما و بن ها شهيرمان اند نيدر ا سندهينو ،يفكر نظر از ـ

انقالب نوشتار و زبـان زنانـه    يدر پ از يك سو و در رويكردي عامدانه و هنرمندانه .كند يم
هـم   عاطفي، با مقابـل  ـ از سوي ديگر و در چالشي انساني. نوشتار مردانه است ةطريس هيعل

 يو رفتارهـا  يسـنت  يهـا  شهياند انيتقابل م يزنانه، نوع يشهوت مردانه و اغواگر دادنقرار
تصـوير كشـيده اسـت و در بعـدي سـوم، در جايگـاه        بـه ز عـرب را  امرو ةجامعمدرن در 

 استعمار وغي از شدنالجزاير را پس از رها ةجامعمشكالت و معضالت  ةشير شناس، جامعه
  ؛است كرده يبررس
 گوناگونمتني در سطوح  درونمتني و  برون يها تيظرف ياستفاده از تمام ،يادب نظر از ـ

آفرينش و پردازش . اي درخور توجه قرار دهد توانسته است اين رمان را در جايگاه و مرتبه
هاي توصيفي و  هاي متنوع، استفاده از توانايي هاي چندبعدي با كاركردها و داللت شخصيت

كمك شخصـيت زن   هايي كه با و تقابل ،انتقال هنرمندانه از نويسنده به راوي ،نمايشي زبان
  .رت گرفته همگي ارزش ادبي و هنري درخور توجهي به رمان داده استداستان صو

  
  ها نوشت پي

 

محمد  الجزاير،وي دختر رهبر انقالبي . زاده شد هدر قسنطين 1953در سال  ياحالم مستغانم .1
 زبـان نويس الجزايـري بـود كـه بـه      رمانو نخستين زن  ،)1992 -1918(الشريف مستغانمي 
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ـ كارشناسي خود مدرك  1973احالم در سال . عربي رمان نوشت از  يرا در رشتة ادبيات عرب
را اش  شعري ةنخستين مجموع ،و در همان سال گرفتالجزاير  هدانشگاه بن يوسف بن خـد

ـ على مرفأ األبا نام  مـدرك دكتـري خـود را در رشـتة      1982در سـال   وي .كـرد  منتشـر  امي
نگـار لبنـاني    بـا يـك روزنامـه    احـالم . دردريافت ك فرانسه شناسي از دانشگاه سوربن جامعه

در سـال   ذاكرة الجسـد نام  بارا خود رمان جا نخستين  ازدواج كرد و به بيروت رفت و در آن
 ،)2003( عابرسرير، )1997( فوضي الحواسهاي  پنج رمان ديگر با نام .به چاپ رساند 1993

نيز از آثار ايـن   )2012( بك قيلي األسود و ،)2009( علينا قنابلهم معنا قلوبهم ،)2009( انينس
  .نويسنده است

به فارسي ترجمه كرده و انتشارات افراز در سـال   تن خاطراتاين رمان را رضا عامري با عنوان  .2
  .به چاپ رسانده است 1390

و  1996سال در برترين اثر ادبي زنانه در جهان عرب » نور« ةجايز ةبرند الجسد ةذاكر گفتني است .3
بـيش از  فـروش   .استشده  1998سال در » گنكور عربي«موسوم به » نجيب محفوظ« ةجايزنيز 

هـاي   ترين رمـان  آن را در شمار پرخواننده عرب جهاناين كتاب در سراسر يك ميليون نسخه از 
  .عربي قرار داده است

  .هاي ادبي برگرفته از متن رمان است عبارت .4
  .نام نهاده بود» ياةح«طاهر، همسرش كودك را  پيش از رسيدن وصيت سي .5
اصالت را بـه انديشـه داده   ) زبان(مادي با عالم ) انديشه(ها  افالطون با ايجاد تمايز ميان عالم ايده .6

  .داند است و اين دو ساحت را جدا و مستقل از هم مي
هاي نحو عربي به چگونگي آوردن لفظ مذكر يا مؤنث  اي از مقوالت نحوي در كتاب بخش عمده .7

  .و تناسب آن با ديگر عناصر جمله اختصاص دارد
اسالم كه به دورة جاهلي معروف است، عمدتاً با  ويژه در دوران پيش از اشعار كالسيك عربي، به .8

گـاه   شـود و مويـه و زاري او بـر اطـالل و دمـن خيمـه       تغزل شاعر با معشوقِ سفركرده آغاز مي
 حبيب ذكرَي من نَبك قفَا :است با اين مطلع» امرؤالقيس«مشهورترين اين قصايد قصيدة . معشوق

خواهد  راهانش مي از هم اللوي سقط، كه در مكاني به نام فَحوملِ الدخولِ بين اللوي بِسقط/ منزلِ و
  .كه درنگي كنند و به ياد يار و ديار بگريند

زن در شكلي مفيد و مختصر پرداختـه كتـاب    هاي گرانبها كه به ادبيات فمينيستي به يكي از كتاب .9
چـاپ   به 1382در سال  سرا در تهران نوشتة نوشين شاهنده است كه انتشارات قصيده تفكر نيچه

ويرجينيا وولف، ژوليـا كريسـتوا،   : ي فمينيستي با محوريت كساني نظيرها رسانده و در آن جريان
نماي نظرية ادبـي   راهچنين  هم. سو، و لوسه ايريگاري مرور شده است سيمون دوبووار، هلن سي

مـدخل  ) طـرح نـو   انتشارات(نوشتة رامان سلدن و پيتر ويدوسون با ترجمة عباس مخبر  معاصر
  .مفصلي در باب نقد فمينيستي دارد
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 زبـان  وزن  عنـوان  بـا تبـار   عـوده  يهد ةترجم با 1387نتشارات گام نو در سال ا راكتاب  نيا .10
  .است رسانده چاپ به

احـالم   يجا كه خالد برا گرفته است، آن سندهياز خود نو يغذامرا  »ليالخراب الجم« اصطالح .11
 ابنة يا. سالماً حرائقي على نبتت ياسمينة ويا البراكين، وردة يا. سالماً الجميل خرابي ياف«: سدينو يم

 وطنـاً  قتلت.. . األفظع خرابك كان لقد سيدتي، األجمل خرابك كان لقد! األرضية والشروخ الزالزل
  ).379: 2000مستغانمي، ( »داخلي بأكمله

داد يا مكاني اسـت كـه شخصـيت     شيء يا رويآن » اُبژه«در ادبيات داستاني، معموالً مقصود از  .12
  ).323: 1392پاينده، (كند  انديشد يا راوي توصيفش مي اصلي دربارة آن مي

سازند و اعمال و رفتارش صرفاً از ضمير آگـاه او   سوژه را، بنا به تعريف، زبان و ايدئولوژي مي .13
گيرد و بـا گفتـار و    ميسوژه در چهارچوب ساختارهاي گفتماني جامعه شكل . گيرد نشئت نمي

هـاي گونـاگون فرهنـگ     سوژه هميشه مخاطب جلـوه . كند رفتارش آن ساختارها را بازتوليد مي
  ).355: 1392پاينده، (است 

ي و نظم منطقي و متمدنانه، خداي صلح و آرامـش و  عقالن ريس ةندينما اها،يرؤ و اوهام يخدا .14
  .بخش هنرهاي تجسمي پرستي، بانوي الهام زيبايي

و  آواز و گذراني، خداي حال و ذوق و غريـزة نـاب، خـداي رقـص     خداي سرمستي و خوش .15
  .موسيقيايي و جنبشو  درام و تراژدي، مظهر مردي و مردانگيو  موسيقي

، در توضيح اين نظريـة فرويـد،   )157 - 156: 1382( چهين تفكر در زننوشين شاهنده در كتاب  .16
هم » عقدة اوديپ«كند و دربارة  معرفي مي» عقدة اختگي« را عامل» رشك به اندام جنسيِ مردان«

خواهـد   اي است كه در آن پسر، يعني همان اوديپِ اسطورة يوناني، مي دهد كه پديده توضيح مي
  .خوابه شود پدرش را از سر راه بردارد تا با مادرش هم

ـ لجزاا يشهرها نيتر از بزرگ يكي معلق يها پل شهر اي )Constantine( نهيقسنط .17 ـ ا. اسـت  ري  ني
 گرياز آن به بخش د يرفتن از بخش ياز آهك سخت بنا شده كه برا يكوه نةدامبر  يميشهر قد

ايـن شـهر در دوران   : آمده است ةسريالم يةالعرب ةالموسوعدر . ساخته شده است يفراوان يها پل
باستان مركز تجاري بزرگي بوده است؛ در اصل پايگاه قرطاجيه، سپس، پايتخت نوميديا و مركز 

 311مهمي براي بارگيري غالت براي ارسال به روم شد؛ اين شهر در جنگـي داخلـي در سـال    
يالدي بـه تصـرف   مـ  1837ميالدي ويران شد و كنستانتين اول آن را تجديد بنا كرد و در سـال  

دي قرن هفـتم مـيال  در ) The Encyclopedia of Islam( اسالم المعارف ةدائردر . ها درآمد فرانسوي
  .زمان تصرف آن به دست مسلمانان ذكر شده است

راهگي است كه ارسطو آن را به معناي اصطالح علمـي   در اصل كلمه به معناي بي aporiaواژة  .18
  :كند چنين معنا ميبرد و آن را  كار مي خاصي به
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زيـرا   ،اسـت ) يـا حيـرت و شـك   (راهگي  هاي متضاد موجب سرگشتگي يا بي برابري استدالل
شود كه همه چيز در هريك  كنيم و آشكار مي هنگامي كه ما در هر دو سوي چيزي استدالل مي

عمل كنـيم   ها نيك از آ شويم كه به كدام مي) شك(از دو سو وزني برابر دارد، دچار سرگشتگي 
  .)57: 1384ارسطو، (

هاي گوناگون علوم انساني در غرب از جملـه   بسياري از نويسندگان و صاحبان نظريه در حوزه .19
اند  هاي متعددي تأليف كرده اند و كتاب ژرار ژنت در اين زمينه نظريه داده و آدورنو، جان بارت،

  ).1647ش  :2011حمداوي، (
 سـترتك،  جيـب  فـي  بحياء تخفيه الذي الفارغ بدلتك ذراع من تخجل أنت ،... قرن ربع دبع يومال« .20

  .»لهم ماضي ال من لكلّ ماضيك عن وتعتذر الشخصية، ذاكرتك تخفي وكأنك
  .شود يبه كالبد و بدن انسان زنده اطالق م يخالف فارسرب يدر عرب »جسد« ةاست واژ يگفتن .21
 يفقـد كنـا معطـوب   . أزِقَّةً مشتركةً ، أفراحا مشتركة كـذلك وإذَا بنا نحمل ذاكرةً مشتركةً ، طُرقًا و « .22

واضحا وجرحك  يكان جرح. الترحم، فخرجنا كلّ بجرحه يرحاها الت يحرب، وضعتنا األقدار ف
  .»األعماق في ياخف

 ألحضـر  مـرّة . مـرّتين  مكرهـاً  بـي  جـاءت  التي المدينة ذهله الشرعي االبن إذن أصبحت أنا ها... « .23
 ذلك منذ أنا مت مثلما الواقع في أخي مات لقد االثنين؟ بين الفرق فما... ومرّة ألدفن أخي ... عرسك
شهري كه دو بار از سر اكـراه  . اين منم كه فرزند خلف اين شهر شدم( »... أحالمنا قتلتنا. العرس

و ... رم و بار ديگر براي دفـن بـراد  ... يك بار براي شركت در جشن عروسي تو . به سراغم آمد
. گونـه كـه مـن از زمـان عروسـي تـو مـردم        اين دو چه تفاوتي با هم دارند؟ برادرم مرد همـان 

  .)403: 2000مستغانمي، ( )...آرزوهايمان ما را كشتند 
گريزد، دربارة حال خـود در مقابـل    در پايان رمان، زماني كه راوي از وطن و از خاطراتش مي .24

ذاكـرة   ينتصـب  يكـان جسـد  «: گويد خواهد چمدانش را تفحص كند، مي مأمور گمرك كه مي
 )امـا او مـرا نخوانـد   ... اي در مقـابلش بـود    خـاطره ] سـمبل [قامتم ( »يقرأنيولكنه لم ... أمامه 

  .)403: 2000مستغانمي، (
» يحـدث  لـم  مـا  كـل  هـو  واألدب. بيننـا  حدث ما هو الحب«: ما زلت أذكر قولك ذات يوم« .25

  ).7: 2000مستغانمي، (
» يحـدث  لـن  الـذي  أجمـل  مـا ...  يحـدث  لـم  الذي أجمل ما...  بيننا حدث الذي أجمل فما« .26

  ).7: 2000مستغانمي، (
» بـاألدب  وال بالحـب  لهـا  عالقـة  ال أخـري،  أشـياء  حـدثت  يحـدث،  لـم  وما حدث ما بين« .27

  ).403: 2000مستغانمي، (
» أيضـاً  بعضـنا  يمـوت  ولهـذا  نرسـم،  نحـن  ولهذا نكتب، نحن ولهذا. ذاكرتنا من فىنحن ال نش« .28

  ).7: 2000مستغانمي، (
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 يوال أتحول إلى عبقر يومية، يةعاد ياءألقوم بأش ين،اثنت ينبذراع يارجال عاد يتكنت أفضلُ لو بق« .29
  .»ِبذراع واحدة

اقتلعـوا مـن   . و بتروا طفولتـك  يلقد بتروا ذراع. األعماق يف يواضحا و جرحك خف يكان جرح« .30
 أثـواب  داخل محطّمين ينو تمثال... كنا أشالء حربٍ ... و أخذوا من أحضانك أبا ... عضوا  يجسد
مـن دسـتم را    از. زخم من هويداست و زخم تو در اعماق درونـت پنهـان اسـت   ( »غير ال أنيقة

و از آغـوش تـو پـدري را    .. . از بدن من عضوي را قطع كردنـد .. . ات را بريدند و از تو كودكي
هايي فـاخر و    ايم در قالب لباس شده و دو تنديس ويران.. .هاي تن جنگ بوديم  ما پاره.. . گرفتند

  ).101: 2000مستغانمي، () نه چيزي ديگر
 كنـت  الـذى  أنا وكأنّني. عجل على متلعثماً، مرتبكاً، أقرأك كنت. كالمك رموز أفكرحت  عبثاً... « .31

بيهـوده  ( »قصتنا تكن لم ربما قصة عن لآلخرين، تتحدثين كنت التي أنت ولست عني، إليك أتحدث
. خواندم زده مي پاچه و شتاب داشتم تو را مضطرب و دست. شروع به رمزگشايي سخنانت كردم

گفتـي، از   زدم، و نه تو كه براي ديگران سخن مي تو گويي من بودم كه با تو از خودم حرف مي
  ).15: 2000مستغانمي، () اي كه شايد قصة ما نبود قصه

 عـادت ...  نحـوى  الممـدود  العـارى  معصـمك  يزين الذي كالسوار ذلك عند توقّف قد نظري كان« .32
بنـد روي   چشمم به دست( »قط السوار هذا يفارقه لم الذي) أما( معصم إلى. الوراء إلى عمراً ذاكرتى

بـه  . ذهنم يك عمر به عقب بازگشـت ... مچ دستت كه به سوي من دراز كرده بودي خيره ماند 
  ).53: 2000مستغانمي، ) (شد بند هرگز از آن جدا نمي مچ دست مادرم كه اين دست

) نويسم كـه هنـوز شـبيه توسـت     براي تو از شهري مي( »تشبهك مازالت مدينة من إليك أكتب« .33
  ).10: 2000مستغانمي، (
) طـاهر  سـي (نسخة برابر اصـل  ( »أنثى كنت. جاذبية أكثر نسخة، )طاهرسى ( عن نسخة كنت دلق« .34

  ).56: 2000مستغانمي، ) (تو زن بودي. تر اي جذاب نسخه. بودي
ـ ز: ريـ نظ كننـد  يم فايدر رمان نقش ا زين يگريد يها تيشخص .35 ، )خالـد  ينيفلسـط دوسـت  ( ادي

در نوع خود داللتمند و  يكه همگ) خالد يفرانسودوست (كاترين ، و )احالم يعمو( طاهر سي
  .ستيها ن مختصر مجال پرداختن به آن نيكه در ا اند يقابل بررس

اندوه، و تمامي دهد كه لباس، عشق، شادماني،  نويسنده از سويي احالم را مورد خطاب قرار مي .36
هايش وطني است و شباهت كامل به قسـنطينه دارد و از سـوي ديگـر، بـراي قسـنطينه       دوستي

كننده، و  هايي گلگون و حركاتي ديوانه كند با دست و پايي سرد و لب اندامي انساني توصيف مي
  .ديگرند كه بدانند شبيه يك آن اين هر دو بي

كـردن و برگشـتنت    عشق و نفرتت هم كاغذي بود؟ تركمگر تو زني از جنس كاغذ نبودي كه  .37
  كردي؟ كشتي و زنده مي با يك حركت قلم مي... هم روي كاغذ بود 
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 فاغتالته... ابن قسطينة الذي أقسم بعد استقالل الجزائر أال يكتب بلغة ليست لغته ... مالك حداد  يإل« .38
 يمـوت  أن قرّر كاتب وأول العربية، اللغة شهيد ليصبح صمته بسلطان متأثرا ومات...  البيضاء الصفحة
فرزند قسنطينه كه قسم ياد كرد پس از استقالل ... داد يم به مالك حدتق. (»لها وعشقاً وقهراً صمتا

گونه بود كه صفحات سفيد كاغذ او  و اين... ننويسد ] فرانسوي[ديگر به زباني كه زبانش نيست 
اي  سكوتش جان داد و شهيد زبان عربي شد، و اولين نويسندهو او براثر هيمنة ... را ترور كردند 

  ).شد كه تصميم گرفت به عشق وطن در ساية سكوت بميرد
  .)11: 2000مستغانمي، (» ... يكوعالش الناس والعة ب ينيخبر... . التفاحة  يا... التفاحة  يا« .39
 دهشة من أنتقل وأنا صحت/  ي؟شفت شكون جبتلك معا...  شافك من عاش سيدي ياع السالمة « .40

  ).80: 2000مستغانمي،  (» ... الطلة هاذواش ...  راك واش مصطفى سي أهالً - /  أخرى إلى
هـاي   قسنطينه تمامي چشـمه ] با اين كلمه[» دستت درد نكنه... شود كمي آب به من بدهي؟ مي« .41

  .درونم را خروشان كرد
 لـون  صـبح ي أخـرى،  إلى لوحة من المتنقّل ضياألب وثوبك الوجوه، كلّ نيب طاردنييكان وجهك « .42

 وفجأة...  لون من وأكثر زائر من بأكثر المألى القاعة تلك وحده ؤثّثي يالذ واللون وفضولي دهشتي
 ألن ربمـا  قبـل  مـن  أالحظهـا  لـم  أخرى فتاة مع ةيبالفرنس تحدثي وراح منّي، ضياألب اللون اقترب
مجاز كـل  [ت ا چهره( .»... األلوان كل على غطَّى قد كوني حالكاً، الًيطو شعراً لبسي عندما ضياألب

در [كرد و لباس سپيدت  ها تعقيبم مي ميان تمامي ديگر چهره] هايت است از جزء و منظور چشم
كه از اين تابلو به تابلويي ديگر در ] جا هم لباس سپيد استعاره از خود احالم سپيدپوش است اين

تنهايي تمام آن سالنِ پـر از   ام شده بود و رنگي كه به يكاو كنجحال حركت بود، رنگ حيراني و 
كـردن مكـاني    تأثيث به معناي مبلـه جا نويسنده از واژه  اين[بازديدكننده و رنگين را پر كرده بود 

زدن به زبـان   و ناگهان آن رنگ سپيد به من نزديك شد و شروع به حرف] ... استفاده كرده است
فرانسوي با دختري ديگر كرد كه تا آن لحظه متوجهش نشده بودم، شايد به اين خاطر كه وقتـي  

 )دهد الشعاع خود قرار مي ها را تحت موهاي بلند مشكي بپوشد، تمامي ديگر رنگ] پوش[سپيد 
  ).52 - 51 : 2000مستغانمي، (
43. »تم.. .يمكن أن يلبس لألفراح . مدهش هذا اللون. بدلتي السوداء لعرسك لبستĤلكل لـون  ...  !وللم

 يومذلك ال يفقد كنت ف...  يضهنق يحملأنه لون  يضاًقرأت أ. أن األسود صدمة للصبر يوماقرأت . لغته
 ينكوب ينيأن أضع حاجزاً ب يدوربما كنت أر... بهم،  يسألتق ينكل الذ ينوب ينيأن أضع حاجزاً ب يدأر
  .»ياد؟لونه بح يختارلرسام أن  يمكنهل .. . يضاًأ
 رغـم  وأتسـاءل . النسيان معه ويصعب الرؤية، معه تصعب ارتفاع على. حبك تضاريس على أحلق« .44

 منـك  أشفى أن أحاول الوطن؟ إلى منك وأهرب عمرى، حماقات آخر أرتكب ترانى: األوان فوات
  .»؟منه بك أشف لم الذى أنا. به

 فـي  زيـادة  وال الـوزن  فـي  زيـادة  دون شخصـية،  أمتعة دون. وطن إلي أعود الجرح أصابع علي« .45



 41   السادات حسيني شكوه
 

» ؟بمفردنـا  نحملهـا  ذاكـرة  علـي  سيحاسبنا من ولكن حمالً، أثقل أصبحت الذاكرة وحدها. حساب
  ).282: 2000مستغانمي، (
 سيسـرق  من سريري؟ من جسدك سيصادر من مني؟ طيفك سيأخذ فمن. ليلة ككل يلةالل يأنت ل« .46

 ).184: 2000مستغانمي، (» ية؟الثان بيدي استعادتك من سيمنعني ومن حواسي؟ من عطرك
 فهـم  يـوم  والحالج الرغبة، فهم يوم مورافيا وألبرتو. البحر فهم يوم العالم فهم همنغواي«: براي نمونه .47

همينگوي روزي جهـان را  ( »... والخطيئة اللعنة فهم يوم وبودلير الجنس، فهم يوم ميلير وهنري اهللا،
هنـري   ،حالج روزي كه خدا را ،شناخت كه دريا را فهميد، آلبرتو مورافي روزي كه خواستن را

  ).209: 2000مستغانمي، ) (و بودلر روزي كه نفرين و گناه را ،ميلر روزي كه سكس را
 بإمكاني يكن ولم. حواء لعبة فطرياً معي تمارسين كنت. أكثر ال التفاح بأكل أغرتني التي المرأة كنت« .48

تو زني بودي كه فقط ( »!آدم حماقة في بالذات، أنت معك ألكون يسكنني، رجل من ألكثر أتنكر أن
بازي حوا را كردي و من در تـوانم نبـود كـه    گاه آبا من ناخود. با خوردن يك سيب فريبم دادي

بـا تـو باشـم، بـا همـان       تمامي مرداني را كه در وجودم منزل كرده بودند، ناديده بگيرم، و دقيقاً
  ).12: 2000مستغانمي، ) (حماقت آدم

أرسـم  . كنـت أرسـم بشـفتي حـدود جسـدك     . ..كنت أقترفـك  .. . حافة العقل والجنون يعل« .49
. ..بيد واحـدة كنـت أحتضـنك    . ..أرسم بأصابعي كلّ ما تصله الفرشاة . أنوثتكبرجولتي حدود 

 امرأة يا. وأعرّيك وألبسك وأغير تضاريس جسدك لتصبح على مقاييسي ...وأزرعك وأقطفك 
  .»... الوطن شاكلة على

وأشـجارها  وأحجارهـا  .. . أقبل ترابهـا . كنت أعبرها ذهابا وإيابا بفرشاتي، وكأنني أعبرها بشفاهي« .50
  .»وحبا حتي العرق.. . وجنونا. ..أرشُّها بها شوقا . أوزع عشقي علي مساحتها قُبال ملونة. ووديانها

بحر الحب، وبحر الجنس، وبحر األيديولوجية، وبحر الثورة .. . الرواية قصيدة مكتوبة على كل البحور« .51
  ).انرم جلد پشت طرح( »الجزائرية بمناضليها ومرتزقيها، وأبطالها

بـد   وال«: نويسد كند مي وقتي خالد شروع به نوشتن مي: اين واژه نيز برگرفته از متن رمان است .52
لـم   يأنـا الـذ  . أنكتب يفك يومأن أختار ال يسأنكتب بها، فمن حق يالكلمات الت يعل يراًأن أعثر أخ

ايـن حـق مـن    . برگـزينم سرانجام بايد كلماتي را كه با آن نوشته خواهم شد ( »القصة تلكأختر 
 )منـي كـه آن قصـه را انتخـاب نكـردم     . است كه امروز انتخاب كنم كـه چگونـه نوشـته شـوم    

  ).9: 2000مستغانمي، (
لهـا   يضـمن و يه،بنت أخ يسترالمهم أن . يفالشر يحتما تعذر س كفإن العين، بهذه األمور يتإذا رأ« .53

فمـاذا تريـد أن   ... ك الدولة ألمال وناهباً سارقاً يسأما كون العر. قدر اإلمكان يداًولنفسه مستقبالً سع
هنالك من انفضحت أموره وهنالك من عرف كيف يحافظ على مظهـر  . تفعل؟ كلّهم سرّاق ومحتالون

مهـم ايـن   . كنـي  شريف را معاف مي سي اگر چيزها را با اين چشم ببيني، حتماً(» !فقط.. . محترم
اي روشـن، در   كاري كند و براي او و خودش آيندهخواست براي دختر برادرش  است كه او مي
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خـواهي   ديگر چه مـي .. . گر اموال دولتي باشد كه داماد دزد و غارت اما اين ،حد توان، رقم بزند
اند و بعضي هم هستند كه هنوز ظاهر  فقط برخي رسوا شده. بردارند دزد و كاله ها نبكني؟ همة آ

  ).349 :2000مستغانمي، ( )اند خود را حفظ كرده
 وربما ،يالسرّ يأم حزن سبب سنوات لعدة كان يالذ ،ياالستثنائ البيت ذلك عند أتوقّف أال أحاول« .54

ا( جسد على ووشماً جرحاً مغامراته يطرّز بيأ وكان. .. قهراً موتها كوشم كه  مي( »ييدر أن دون) أمـ
اندوه پنهان مـادرم و شـايد الجـرم مايـة      ةها ماي اي كه سال بر در آن خانة استثنايي نايستم، خانه

هايش را بر  هاي ناشي از ماجراجويي ونگار ها و نقش كه بداند، زخم آن و پدرم، بي.. . مرگش شد
ست كـه نويسـنده حتـي بـراي     جا اينجالب  .)314: 2000مستغانمي، () كرد پيكر مادر حك مي

  .فاده كرده استاست) دوزي گل: تطريز(آميز پدر از فعلي زنانه  عمل خشونت
  
  نامه كتاب

، )2004- 1885( العربيـة  النسـوية  الرواية وببلوغرافيا العربية المرأة رواية في ي؛االنث تمرّد .)2004(ابونضال، نزيه 
  .والنشر للدراسات العربية المؤسسة: بيروت

  .حكمت: تهران ي،خراسان ينالد شرف ةترجم ،)يعهمابعدالطب( متافيزيك .)1384( ارسطو
: سـعيد بنگـراد، سـوريه    ة، ترجمـ )خاصـة  تجربـة  حـول نصـوص  ( السردية الكتابة آليات .)2009(امبرتو  اكو،

  .دارالحوار
  .الجديدة النجاح مطبعة: دارالبيضاء، نظري مدخل السردية؛ السيميائيات .)2001(بنگراد، سعيد 
 .العربي الثقافي المركز: ، لبنانالثقافية األنساق سيميائيات المعاني، وهج .)2013(بنگراد، سعيد 
  .مرواريد: ، تهرانيادب نقد و هينظر پرتو در رانيا رمان رمان، گشودن .)1392(پاينده، حسين 

جامعـة  : باتنة ،ريالجزا، يمستغانم ألحالم) الجسدذاكرة ( ةيالروا يف يالروائ النص ةيشعر .)2008( ةيسامحامدي، 
  .الحاج لخضر

: ، كويتآخر شكل يبأ وال الشكل بهذا سيل، يادداشتي برگرفته از كتاب الكتابة يقيموس .)2015(حداد، قاسم 
  .دارمسارات

  .الثقافة لقصور العامة ئةياله: قاهرة، قرقوط ذوقان، ترجمة بيجي من األزهار فيرص يف سيل). 1999(حداد، مالك 
  .1647ش  ،المثقف ة، روزنام»والعنونة قايوطيميالس« .)2011(حمداوي، جميل 
ـ يا زن سـندگان ينو آثـار  در زنانـه  گفتمـان  نيتكو روند زنانه؛ گفتمان .)1394(سراج، سيدعلي  : ، تهـران يران

  .گران و مطالعات زنان روشن
  .گران و مطالعات زنان سرا و روشن قصيده: ، تهرانچهين تفكر در زن .)1382(شاهنده، نوشين 

  .نور يآوا :تهران ،اتيادب در يشناس سبك بر يدرآمد. )1372( محمود ان،يعباد
  .المركز الثقافي العربي: بيروت ،واللغة المرأة .)1997( غذامي، عبداهللا

  .نيفرانكل مؤسسه و الشعب دار ،سرةيالم ةيالعرب الموسوعة). 1965( قيمحمدشف غربال،
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  .نشر ني: محمد غفاري، تهران ةترجم ،و رمان يشناس زبان). 1390(فاولر، راجر 
  .سخن: ، تهران)ها و روش كردها،يها، رو هينظر( يشناس سبك .)1390( فتوحي، محمود
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